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Onderwijsbestuurders en -controllers beseffen dat zij de balans moeten bewaken tussen 
de inhoud en kwaliteit van het onderwijs aan de ene kant en de beschikbare middelen 
aan de andere kant. Hoe doe je dat in een tijd waarin de veranderingen elkaar steeds 
sneller opvolgen? Omgaan met commerciële partijen die zich op het onderwijs richten, 
zoals instituten voor huiswerkbegeleiding, steeds meer verantwoordelijkheid dragen 
voor de onderwijsgebouwen, omgaan met en voorlopen op veranderende demografische 
omstandigheden, de introductie van nieuwe technologieën in het primair proces en de 
bedrijfsvoering. En ondertussen de onderwijsprestaties op peil houden en de organisatie 
in control houden of brengen. Dat vergt kennis. Maar vooral ook de competentie om de 
kennis toe te passen.

Voor wie? Een uniek programma, ontwikkeld door Infinite Financieel in samenwerking met het  
Zijlstra Center van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit programma is speciaal  
bestemd voor controllers, managers en adviseurs bedrijfsvoering, financiën en planning & 
control, die werkzaam zijn in het funderend onderwijs. 

In vijf dagen word je bijgepraat over de nieuwste theoretische ontwikkelingen in het vak-
gebied van public controlling en krijg je een speciaal voor de onderwijs-sector ontwikkeld  
programma om die theorie toe te passen in je eigen organisatie.  

In de ochtend presenteren hoogleraren de nieuwste inzichten op het gebied van de  
controlling, in de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en ga je met prakti-
sche, eigen opdrachten aan de slag.

Elke dag heeft een thema dat centraal staat. De eerste dag is dat de rol van de controller. 
De tweede dag richt zich op de theorie van management control en de sturing van onder-
wijsorganisaties. De derde dag richt zich op de invloed van IT op het werk van de controller.  
De vierde dag richt zich op financial accounting. Zaken als de kostprijs van onderwijs 
en het ‘businessmodel’ van de school worden besproken. De slotdag richt zich op het  
beheersen van risico’s en wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek.

Tegelijk werk je aan je persoonlijke leeropdracht die ervoor zorgt dat je direct rendement 
van je opleiding hebt. 
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